ספירבונד  235סופר גמיש
דבק גביש מאוד על בסיס צמנטי להדבקה בעובי  3-10מ"מ
של אריחים כגון אבן טבעית ,שיש ,גרניט פורצלן ,כורכרית ועודC2TE-S2 .

תיאור ותכונות
בעל מודול אלסטיות נמוך .
תערובת גמישה מאוד היוצרת לאחר התקשותה שכבה אטומה למים ועמידה בכל סוגי מזג האוויר .
משמש להדבקת אריחי גרניט פורצלן  ,אבן טבעית  ,שיש  ,כורכרית ועוד על קירות ורצפות .
מיועד להדבקת אריחים מכל הסוגים בבריכות שחיה  ,הדבקת אריחים חדשים על ישנים  ,הדבקת אריחים על
לוחות גבס ועוד .
מתאים לשימוש פנימי וחיצוני בקירות ורצפות הבניין.
הרכב :תערובת המבוססת על צמנט ומוספים כימיים מיוחדים ומעולים

תשתית :מתאים ליישום ע"ג בטון ,טיח ,בלוקי בטון ,איטונג (יש לבצע שכבת הרבצה צמנטית/טייח מיישר )

** במקרה של הדבקה על ריצוף קיים יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית של א.צ .שיווק .

הערה:
בכל מקרה של מעבר ביצועי משיטת הקשירה ("שיטה רטובה") לשימוש בשיטת ההדבקה ללא עיגון חובה
להתייעץ עם מתכנני המבנה ולקבל אישור בגין תכונות הדבק הנדרשות (מודול אלסטיות ואדהזיה) בגין יישום
תפרי התפשטות אנכיים ואופקיים והנחיות נוספות נדרשות.

הוראות השימוש:
 נקה התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים  ,אבק  ,לכלוך  ,שומנים  ,צבע ומכל גורם העלול להפריעלהדבקה טובה .
 אין להרטיב את האריחים לפני השימוש  ,יש לשטוף את התשתית  12שעות לפני תחילת העבודה . לתוצאות מעולות מומלץ לבצע התזת מים בלחץ גבוה במיוחד (מעל  150אטמ') .הניקוי יוריד שכבהדקה של צמנט ו/או שאריות לכלוך דבוקות עד לחשיפת קצות האגרגטים בגוף הבטון
 ערבב בעזרת מערבל מכני את כל תכולת השק ( 25ק"ג) "ספירבונד  "235עם כ 4.5-5-ליטר מים ,המתן כ 10-דקות וערבב שנית.
כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד.
בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
 מרח על התשתית שכבה של "ספירבונד  "235ולאחר מכן עבור עם הצד המשונן של המאלג 'וסרקבזווית של . 45 0
 הדבק את האריח על שכבת הדבק והבא אותו למקומו על ידי הזזה ולחיצה עד קבלת מגע מלא ביןהאריח לדבק והגעה למיקום הרצוי.
 השאר פוגות פתוחות של מינימום  3מ"מ בתוך המבנה ו 4 -מ"מ מחוץ למבנה לפי סוג וגודל האריחיםובהתאם לדרישות האדריכל .פוגות יש למלא לאחר  48שעות לפחות ב"רובה." PCI-
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נתונים טכנים:
מודול אלסטיות ממוצע  637נ' למ"מ .
חוזק בכפיפה –  2.5מגפ"ס .
משך עבודה שימושי – עד  3שעות .
חוזק הידבקות במתיחה לאחר  28יום לא יקטן מ 1 -מגפ"ס .
משך זמן חופשי  30 -דקות.
צריכה :כ 1.5 -ק"ג למ"ר בעובי של  1מ"מ.
אריזה :שקי נייר במשקל  25ק"ג.
הערות
יש לדגום באמצעות שליפת האריח במהלך ההדבקה .
בדיקת כיסוי – יש לוודא כי הדבק מכסה לפחות  85%משטח האריח .
יש לוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות .
לפני מילוי המישקים יש לבצע בדיקת הידבקות ע"י הקשה על פני האבן .כאשר האריח אינו נדבק כהלכה
נשמע צליל חלול.
ניקוי :ניתן לנקות כלים וידיים במים כל עוד התערובת לא התייבשה.

אחסון :יש לאחסן את המוצר באריזה המקורית במקום מוצל ויבש עד  6חודשים מתאריך ייצורו.

אזהרות:
 אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ 50 c -וגבוהה מ( 350C -במידת הצורך יש לבצעהצללה באזור
העבודה(.
 אין להרטיב את הדבק והאריחים במשך  24שעות אחרי היישום ( אין לבצע הדבקה בחוץ עם צפוי גשם). אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש. חובה למרוח דבק על התשתית וגם על גב האריח ,במיוחד כאשר מדובר על אריחים שאינם סופגים,אריחים גדולים הממוצע או אריחים שגודלם עולה על X20 20ס"מ  ,אריחים כבדים ,הדבקת ריצוף
חדש על קיים ,חיפויים חיצוניים לבניין.
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